
 

 

ESCOLA MUNICIPAL KÁTIA REGINA CARVALHO RIBEIRO 
Nome do aluno:  Semana: 11 
Professor: Adriana, Ana Carla, Dalva Danúbia, Edna 
e Simara. 

Data: 21/05/2021 Turma: Maternal 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
    Identidade Mágica 

Proposta e organização: 

As atividades lúdicas são, de forma mais simples, brincadeiras, jogos e brinquedos que fazem parte 
da educação infantil. Estes, são essenciais para o desenvolvimento da criança e vão muito mais 
além do que simples auxiliares na compreensão de assuntos escolares. 

 A brincadeira pode influenciar, de forma particular, no desenvolvimento da autoestima da criança. 
Da mesma forma, fortalece as habilidades sociais, e de concentração. Há também a construção 
inicial do pensamento crítico. Em crianças mais novas as atividades lúdicas ainda possuem maior 
influência. Uma vez que esta é base de um desenvolvimento infantil saudável, tendo em vista tudo 
que ela exerce influência: inteligência emocional, criatividade e raciocínio intelectual.  

Para esta atividade você vai precisar de:  

  Folha de papel, pode ser sulfite branco ou colorido, folha de caderno; 
 Canetinha ou lápis preto;  

 1 Tesoura sem ponta;  

 1 Balde ou bacia de plástico com um pouco de água dentro. 

Escolha um lugar aconchegante converse com a criança sobre a atividade que irão realizar fale o 

nome da atividade e faça todo o processo junto com a criança sempre orientando e estimulando 

para despertar interesse e curiosidade na criança, utilize o papel escolhido para desenhar flores 

com pétalas e recorte as flores, utilizando a canetinha ou lápis descreva no centro (miolo) de cada 

flor uma letra até formar o nome da criança canetinha ou lápis coloque as letras do nome da criança 

em seguida dobre as pétalas cobrindo a letra desenhada, agora que dobrou todas as flores coloque-

as no balde ou bacia com água e divirta-se com a criança ao ver a  

mágica das flores se abrindo demonstrando as letras formando o nome da criança, estimule a 
criança a utilizar seu repertório perguntando o nome das letras para a criança.  

 

 



 

 

Segue link de apoio para atividade: https://youtu.be/N1Wc8CY7fBo  

                              

                                   
Não se esqueçam de registrar esse momento tão especial, grave ou tire fotos e nos envie!                                  

                                                            Excelente atividade! 

 Tempo de duração: 1 hora. 


